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I JORNADA MUNDIAL DELS POBRES 

«Fills  meus, no estimem amb frases i  paraules, sinó

de veritat i amb obres». Aquestes paraules de l'apòstol

Joan expressen un imperatiu que cap cristià pot ignorar.

La  serietat  amb  la  qual  el  «deixeble  estimat»  ha

transmès fins als nostres dies el manament de Jesús es fa

més intensa a causa del contrast que percep entre les

paraules buides presents sovint en els nostres llavis i els

fets concrets amb els que hem de enfrontar-nos. L'amor

no  admet  excuses:  el  que  vol  estimar  com  Jesús  va

estimar,  ha  de  fer  seu  el  seu  exemple;  especialment

quan es tracta d'estimar als  pobres.  D'altra banda, la
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manera d'estimar del  Fill  de Déu la coneixem bé, i  Joan ho

recorda  amb  claredat.  Es  basa  en  dos  pilars:  Déu  ens  ha

estimat primer;  i  ens va estimar donant tot,  fins  i  tot  la seva

pròpia vida. Un amor així no pot quedar sense resposta. Tot i

que es va donar de manera unilateral, és a dir, sense demanar

res a canvi, inflama però de tal manera el cor que qualsevol

persona se sent impulsada a correspondre, malgrat les seves

limitacions i pecats. I això és possible en la mesura que acollim

en  el  nostre  cor  la  gràcia  de  Déu,  la  seva  caritat

misericordiosa, de tal manera que mogui la nostra voluntat i

fins i tot els nostres afectes a estimar Déu mateix i al proïsme.

Així,  la misericòrdia que,  per  així  dir-ho,  brolla del  cor  de la

Trinitat  pot  arribar  a  moure  les  nostres  vides  i  generar

compassió  i  obres  de  misericòrdia  en  favor  dels  nostres

germans i germanes que es troben necessitats... 

La pobresa té el rostre de dones, homes i nens explotats

per vils interessos, trepitjats per la lògica perversa del poder i els

diners.  Quina  inacabable  i  cruel  llista  obtenim  quan

considerem la  pobresa com a fruit  de la injustícia  social,  la

misèria  moral,  la  cobdícia  d'uns  pocs  i  la  indiferència

generalitzada.  Avui  dia,  malauradament,  mentre  emergeix

cada vegada més la riquesa descarada que s'acumula a les

mans  d'uns  pocs  privilegiats,  sovint  acompanyada  de  la

il·legalitat  i  l'explotació  ofensiva  de  la  dignitat  humana,

escandalitza la propagació de la pobresa en grans sectors de

la  societat  sencera.  Davant  d'aquest  escenari,  no  es  pot



romandre  inactius,  ni  tampoc  resignats.  A  la  pobresa  que

inhibeix l'esperit d'iniciativa de molts joves, impedint-los trobar

una feina; a la pobresa que adorm el sentit de responsabilitat i

indueix a preferir la delegació i la recerca de favoritismes; a la

pobresa que enverina les fonts de la participació i redueix els

espais  de  la  professionalitat,  humiliant  d'aquesta  manera  el

mèrit de qui treballa i produeix; a tot això s'ha de respondre

amb una nova visió de la vida i  de la societat. Tots aquests

pobres -com solia dir el beat Pau VI- pertanyen a l'Església per

«dret evangèlic» i obliguen a l'opció fonamental per ells.

Al  final  del  Jubileu de la Misericòrdia vaig voler  oferir  a

l'Església la Jornada Mundial dels Pobres, perquè a tot el món

les comunitats cristianes esdevinguin cada vegada més i millor

en  signe  concret  de  l'amor  de  Crist  pels  últims  i  els  més

necessitats.  Convido a tota l'Església i  als  homes i  dones de

bona voluntat a mantenir, en aquesta jornada, la mirada fixa

en els qui tendeixen seves mans clamant ajuda i demanant la

nostra solidaritat. Són els nostres germans i germanes, creats i

estimats pel Pare celestial. Aquesta Jornada té com a objectiu,

en primer lloc, estimular els creients perquè reaccionin davant

la cultura del descart i del malbaratament, fent seva la cultura

de  la  trobada.  Alhora,  la  invitació  està  dirigida  a  tots,

independentment  de  la  seva  confessió  religiosa,  perquè  es

disposin  a  compartir  amb  els  pobres  a  través  de  qualsevol

acció de solidaritat, com a signe concret de fraternitat. Déu

va  crear  el  cel  i  la  terra  per  a  tots;  són  els  homes,



per  desgràcia,  els  que  han  aixecat  fronteres,  murs  i

tanques,  traint  el  do  original  destinat  a  la  humanitat

sense cap exclusió. 

Extracte del missatge del Sant Pare Francesc per a la

 I Jornada Mundial dels Pobres  

ACTIVITATS DURANT EL MES DE NOVEMBRE
 

Dijous 23 de novembre: Adoració del santíssim matinal. 

                                   recés parroquial de 19:30h a 20:30h.

 

Diumenge 26 de novembre: com cada quart Diumenge

de mes, Mn. Nicolau de 10h a 12h ve a confessar.

SANTORAL DE LA SEMANA

Martes  21  de  noviembre: Presentación  de  la  Virgen.

Memoria. 

Miércoles  22  de  noviembre: Santa  Cecilia,  virgen  y

mártir. Memoria.  

Viernes  24  de  noviembre:  San  Andrés  Dung-Lac  y

compañeros mártires de Corea. Memoria.  


